
RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2011

Temat: Zawarcie umowy znaczącej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DREWMAX Tadeusz 

Sąsiadek i Wspólnicy Spółka Jawna.

Zarząd Spółki Megaron S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów  papierów  wartościowych  oraz  warunków  uznawania  za  równoważne  informacji 

wymaganych  przepisami  prawa  państwa  niebędącego  państwem  członkowskim  informuje,   że 

w dniu dzisiejszym do siedziby firmy Megaron S.A. (Zamawiający) została dostarczona umowa 

o realizację linii produkcyjnej gotowych mineralnych mas budowlanych wraz z aneksem. Umowa 

jest datowana na 21 stycznia 2011 r. i zawarta została na czas określony do dnia 30 marca 2011 r. 

Wykonawcą  umowy  jest  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  DREWMAX  Tadeusz  Sąsiadek 

i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą Kędzierzynie Koźlu przy ul. Strzeleckiej 5. 

Przedmiotem  umowy  jest  kompleksowa  realizacja  prac  związanych  z  nabyciem  linii 

produkcyjnej  do  gotowych  mineralnych  mas  budowlanych.  Zakres  umowy  obejmuje  również 

przeszkolenie pracowników z obsługi urządzeń wchodzących w skład nowej linii produkcyjnej oraz 

zasad  ich  konserwacji.  Wartość  umowy Strony określiły  na  2  300  000  zł  netto.  Zamawiający 

zastrzegł  w  umowie  możliwość  do  nabywania  i  sprowadzania  we  własnym  zakresie  maszyn, 

urządzeń   i  konstrukcji  stanowiących  element  linii  technologicznej  zgodnych  z  wymienionymi 

w ofercie Wykonawcy. Należności uiszczone w takim wypadku u dostawców Zamawiającego będą 

pomniejszały wysokość całościowego wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiającemu  przysługuje  prawo  naliczenia  kar  umownych  w  wysokości  3%  wartości 

brutto  umowy za  każdy zakończony miesiąc  zwłoki.  Strona  odstępująca  od  umowy jest  winna 

zapłacić drugiej karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy.

Załączony Aneks (datowany na dzień 4 kwietnia 2011 r.) przedłuża termin wykonania umowy 

do dnia 30 czerwca 2011 r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego 

typu umów.

Umowa wraz z aneksem zostały podpisane w trybie obiegowym.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta 

wg stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

w  sprawie  informacji  bieżących  i  okresowych  przekazywanych  przez  emitentów  papierów 



wartościowych  oraz  warunków  uznawania  za  równoważne  informacji  wymaganych  przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


